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Streszczenie: Genetyczne, biochemiczne i cytologiczne studia na temat metylacji cytozyny w DNA u
organizmów eukariotycznych sk³aniaj¹ do powi¹zania tego procesu z metylacj¹ histonów, interferencj¹
RNA (RNAi) i modelowaniem struktury chromatyny. Jest równie¿ oczywiste, ¿e nie ma pojedynczej
drogi objaniaj¹cej powstawanie wszystkich znanych typów metylacji DNA u Eukaryota. W tym artykule zebrano wiedzê na temat kilku powszechnych mechanizmów odpowiedzialnych za kontrolê metylacji DNA.
S³owa kluczowe: metylacja cytozyny, wyciszenie genów, modyfikacje struktury chromatyny.
Summary: Genetic, biochemical and cytological studies on cytosine methylation in eukaryotic orga-nisms
indicate intriguing links between DNA methylation, histone methylation, RNA interference and chromatin remodeling. It is clear that no single pathway accounts for all DNA methylations found in Eukaryota.
In this article several general mechanisms which control methylation are briefly described.
Key words: cytosine methylation, gene silencing, chromatin modification.

1. WSTÊP
Ekspresja genów u organizmów eukariotycznych zale¿y w g³ównej mierze od
dostêpnoci DNA dla czynników transkrypcyjnych. Wiêkszoæ genów w skondensowanej chromatynie jest nieaktywna. Za dwa g³ówne mechanizmy odpowiadaj¹ce za
kontrolê ekspresji genów poprzez modulowanie struktury chromatyny uwa¿a siê
metylacjê DNA i modyfikacje histonów. Epigenetyczne zmiany ekspresji genu odbywaj¹
siê bez zmiany sekwencji DNA, a mog¹ byæ wywo³ane na skutek kowalencyjnego
dodania grupy metylowej do cytozyny w DNA [1, 19].
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Z koñcem lat siedemdziesi¹tych ubieg³ego wieku metylacja DNA zosta³a rozpoznana
jako wa¿ny element epigenetyczny, który pozytywnie koreluje z transkrypcyjnym
wyciszeniem genów. Wiêkszoæ 5-metylocytozyn w DNA u ssaków wystêpuje w
transpozonach, wewn¹trzgenomowych paso¿ytach, które reprezentuj¹ co najmniej 30%
genomu ssaków. Biologiczne znaczenie inaktywacji transpozonów nie jest dok³adnie
znane. Przypuszcza siê, ¿e jest to mechanizm obronny przeciwko zniszczeniom, jakie
mog³yby wywo³aæ ruchome elementy genomu w przypadku swobodnej transpozycji
[73]. Wskutek przemieszczania siê transpozonów mog¹ powstawaæ bardzo du¿e zmiany
w strukturze genomów, takie jak: delecje, inwersje i duplikacje obejmuj¹ce nieraz bardzo
obszerne rejony i powoduj¹ce niekiedy utratê funkcji jednych genów, a wzmo¿on¹
ekspresjê innych. Ponadto metylacja odgrywa kluczow¹ rolê w inaktywacji chromosomu
X w ¿eñskich tkankach somatycznych i piêtnowaniu rodzicielskim, które decyduje o
prawid³owym rozwoju zarodka [8, 49]. Piêtnowanie genów powoduje monoalleliczn¹
ekspresjê genów w zale¿noci od pochodzenia od jednego z rodziców. Niektóre geny
s¹ preferencyjnie piêtnowane podczas spermatogenezy, a inne podczas oogenezy. Za
jeden z wa¿niejszych mechanizmów odpowiedzialnych za piêtnowanie genomowe
uwa¿a siê metylacjê DNA, jednak nie mo¿na wykluczyæ innych czynników epigenetycznych decyduj¹cych o modyfikacjach genomu odmiennych ni¿ zmiana sekwencji
nukleotydowej. Z uwagi na to, ¿e metylacji DNA przypisywana jest rola w regulacji
ekspresji genów, jej nieprawid³owy poziom w genach, które koduj¹ bia³ka uczestnicz¹ce
w kontroli regulacji cyklu komórkowego, mo¿e zaburzaæ homeostazê komórki prowadz¹c
miêdzy innymi do transformacji nowotworowej [5]. W komórkach nowotworowych
spada ogólny poziom metylacji DNA [13], a jednoczenie dochodzi do metylacji
pojedynczych wysp CpG [69].
Wykazano, ¿e gen mo¿e ulec unieczynnieniu nie tylko poprzez delecjê lub mutacjê
punktow¹, ale równie¿ poprzez metylacjê promotora. Istniej¹ liczne dowody na to, ¿e
metylacja i ekspresja genów s¹ procesami powi¹zanymi ze sob¹ przez wiele elementów.
Mo¿na wród nich wymieniæ sk³ad nukleotydowy DNA, aktywnoæ metylotransferaz,
czynniki transkrypcyjne (aktywatory i represory), nukleosomy, histony, acetylazy i
deacetylazy histonów, czynniki remoduluj¹ce strukturê chromatyny, bia³ka wi¹¿¹ce
zmetylowany DNA i wiele innych [1, 19, 58, 65].

2. METYLACJA, METYLOCYTOZYNA, DINUKLEOTYDY CpG
Metylacja cytozyny jest konserwatywn¹ modyfikacj¹ DNA wród krêgowców, rolin
i niektórych grzybów katalizowan¹ przez metylotransferazy, które przenosz¹ grupy
metylowe z S-adenozylometioniny na pi¹ty atom wêgla cytozyny. U zwierz¹t metylowanie cytozyny nastêpuje w uk³adzie CpG, za u rolin równie¿ w innych sekwencjach,
takich jak symetryczna CNG lub niesymetryczna CNN (gdzie N=A, T, C lub G) [16,
43, 44]. U krêgowców niezmetylowana frakcja DNA stanowi jedynie 12% genomu.
S¹ to sekwencje charakteryzuj¹ce siê wysok¹ zawartoci¹ G+C (powy¿ej 60%)
i d³ugoci¹ od 0,2 do 2 kpz tworz¹ce tzw. wyspy CpG. Pozosta³e dinukleotydy CpG, na
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zewn¹trz wysp CpG s¹ przewa¿nie metylowane. W genomie krêgowców wystêpuje
niezwykle ma³o dinukleotydów CpG w porównaniu z oczekiwan¹ redni¹ frekwencj¹
par CpG. Stanowi ona oko³o 20% wartoci wyliczonej na podstawie sk³adu nukleotydów
C i G. Powszechnie uwa¿a siê, ¿e niski stopieñ CpG w genomie krêgowców wynika ze
sk³onnoci metylocytozyny do deaminacji [1, 26, 69]. Deaminacja 5-metylo-cytozyny
prowadzi do powstania tyminy i niesparowanych zasad T/G. Jeli mutacja nie zostanie
naprawiona, w czasie replikacji w nowej nici DNA zamiast guaniny zostanie wbudowana
adenina. Proces spontanicznej deaminacji cytozyny zaburza równowagê spontanicznych
tranzycji zasad (C↔T; G↔A) i w efekcie w ssaczym DNA wystêpuje znacznie wiêcej
dwójek TpA i CpA ni¿ CpG [26, 43].
Wyspy CpG s¹ funkcjonalnie po³¹czone ze struktur¹ genów. Ich wystêpowanie w
genomie pokrywa siê lub s¹siaduje z koñcami 5 wszystkich genów metabolizmu
podstawowego i wielu genów regulowanych tkankowo lub rozwojowo. Wyspy CpG mog¹
wystêpowaæ co kilkadziesi¹t tysiêcy, a nawet co kilka milionów par zasad. Lokalizacjê
wysp CpG mo¿na okreliæ na podstawie analizy niezmetylowanych miejsc restrykcyjnych
zawieraj¹cych dinukleotydy CpG, np. za pomoc¹ enzymów NotI, SacI [1, 58].

3. ZMIANY POZIOMU METYLACJI DNA
Wzór metylacji DNA jest ustanawiany przez dwa przeciwstawne procesy: metylacjê
i demetylacjê genomu (ryc.1). Pierwszy z nich jest enzymatyczny, a drugi polega b¹d
na biernym braku metylacji nici DNA powsta³ej w wyniku replikacji, b¹d jest wynikiem
niezale¿nych od replikacji DNA mechanizmów naprawy DNA.
Istniej¹ dwie kategorie metylotransferaz DNA: o aktywnoci de novo lub o
aktywnoci zachowuj¹cej metylacjê w czasie kolejnych podzia³ów komórkowych. Ten
podzia³ nie wydaje siê jednak byæ bezwzglêdny, gdy¿ obie grupy enzymów zachodz¹ na
siebie funkcjonalnie. Sposób wyznaczania miejsc metylacji de novo nie jest dobrze
poznany, ale wiadomo, ¿e w grê wchodzi kilka potencjalnych dróg metylacji cytozyny
[19, 58]. Przypuszcza siê, ¿e metylacja cytozyny w okrelonych sekwencjach jest zale¿na
od sk³adu zasad azotowych lub te¿ od drugorzêdowej struktury chromatyny. U rolin
za ten proces mog¹ równie¿ odpowiadaæ cz¹steczki RNA wykazuj¹ce homologiê do
DNA. Metylacja nierozerwalnie wi¹¿e siê ze struktur¹ chromatyny, dlatego badania
mechanizmów metylacji de novo skupiaj¹ siê g³ównie na poznaniu czynników
modyfikuj¹cych strukturê chromatyny [19, 58].

RYCINA 1. Metylacja dinukleotydu CpG. Na schemacie pokazano zale¿noci miêdzy mo¿liwymi
poziomami metylacji CpG. 1  metylacja de novo, 2  metylacja zachowawcza (hemimetylacja), 3 i 4 
demetylacja (wg [64]  zmodyfikowany)
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Metylacja de novo u ssaków zachodzi podczas embriogenezy, po uprzednim procesie
demetylacji prawie ca³ego genomu, który ma miejsce podczas pierwszych podzia³ów
zap³odnionej komórki jajowej [49]. Dodatkowa metylacja de novo mo¿e zachodziæ równie¿
póniej w czasie rozwoju organizmu, nawet w wyspecjalizowanych komórkach, w celu
wyciszenia nabytych sekwencji prowirusowych lub w celu realizacji programu specjalizacji
komórkowej. W rozwijaj¹cym siê p³odzie i po urodzeniu metylacja jest zjawiskiem
charakterystycznym dla okrelonych typów komórek i tkankowo specyficznym. Zaburzenie
prawid³owego wzorca metylacji mo¿e prowadziæ do hipermetylacji regionów promotorowych supresorów nowotworowych. Jest to wa¿ny mechanizm w przypadku nowotworzenia [5]. U Arabidopsis thaliana spadek zawartoci 5metylocytozyny powoduje
g³êbokie zmiany w rozwoju rolin i morfologii kwiatów [44].

3.1. Mechanizm metylacji DNA u ssaków
Proces metylacji DNA ssaków opiera siê na czterech niezale¿nie kodowanych
metylotransferazach DNA: Dnmt1, Dnmt2, Dnmt3a i Dnmt3b. Dnmt1 jest najlepiej
poznan¹ hemimetylaz¹, która metyluje cytozynê w parze CpG z du¿¹ wydajnoci¹
wtedy, gdy komplementarna sekwencja z drugiej nici jest ju¿ zmetylowana [1, 22, 72].
Jeli oba uk³ady dinukleotydu CpG s¹ niezmetylowane, wydajnoæ enzymu zmniejsza
siê 10- lub nawet 30-krotnie [72]. Enzym ten jest zatem odpowiedzialny za utrzymanie
metylacji DNA w czasie kolejnych rund replikacji poprzedzaj¹cych podzia³y komórkowe.
Inaktywacja genu Dnmt1 w komórkach zarodkowych, metod¹ homologicznej wymiany
genów, prowadzi do niekontrolowanej demetylacji genomu. Zarodki homozygotyczne
pod wzglêdem nieaktywnych alleli Dnmt1 na pocz¹tku dziel¹ siê prawid³owo, jednak
podczas gastrulacji dochodzi do wielu nieprawid³owoci rozwojowych i w konsekwencji
do mierci p³odów [35].
Inaktywacja obu alleli genu Dnmt1 w mysich pierwotnych komórkach zarodkowych
nie prowadzi jednak do ca³kowitego zahamowania metylacji DNA. Istnieje jeszcze
jedna grupa metylotransferaz DNA metyluj¹ca cytozynê w dinukleotydach CpG o
aktywnoci de novo [35]. Potwierdzi³o to odkrycie enzymów Dnmt3a i Dnmt3b, które
nie wykazywa³y preferencji substratowej wobec hemimetylowanego DNA. Oba
uczestnicz¹ w metylacji de nowo podczas bardzo wczesnych stadiów rozwojowych
zarodka [22].
Dnmt3a i Dnmt1 kooperuj¹ wzajemnie w procesie metylacji DNA, poniewa¿
obecnoæ obu enzymów jednoczenie podnosi piêciokrotnie szybkoæ metylacji.
Aktywnoæ Dnmt3a stymuluje metylacjê prowadzon¹ przez Dnmt1. Dnmt1 poprzez
interakcjê z Dnmt3a prawdopodobnie wp³ywa na przebieg procesu metylacji de novo
[15].
Gen Dnmt2 zidentyfikowano u wielu Eukaryota, lecz in vitro wykazuje on znikom¹
lub ca³kowity brak aktywnoci metylotransferazy DNA [22, 42]. Delecja genu Dnmt2
analizowana w mysich pierwotnych komórkach zarodkowych nie wp³ywa w widoczny
sposób na metylacjê DNA, mimo ¿e gen ten zawiera wszystkie katalityczne domeny
charakterystyczne dla DNMT [35]. Przeciwnie u Drosophila: gen Dnmt2 okaza³ siê
byæ istotny dla metylacji genomu w komórkach embrionalnych. Konsekwentnie
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nadekspresja genu Dnmt2 u muszki prowadzi do hipermetylacji genomu w dinukleotydach CpT i CpA [22, 42].
Gen Dnmt3L u ssaków wykazuje wysok¹ homologiê do Dnmt3, lecz tak jak w
przypadku Dnmt2, jego aktywnoæ jest rozwojowo specyficzna. Dnmt3L ulega ekspresji
jedynie podczas gametogenezy, w okresie, w którym jest ustanawiane rodzicielskie
piêtno genomowe. Mutacja Dnmt3L skutkuje utrat¹ metylacji genów podlegaj¹cych
matczynemu piêtnowaniu, co przejawia siê ich nieprawid³ow¹ ekspresj¹. Dnmt3L
wp³ywa tak¿e na metylacjê de novo rozproszonych sekwencji repetytywnych w
premejotycznych mêskich komórkach rozrodczych [9, 10]. Biochemiczne dowody
wskazuj¹, ¿e udzia³ Dnmt3L w metylacji odbywa siê za porednictwem metylotransferaz
o aktywnoci de novo: Dnmt3a i Dnmt3b [10].

3.2. Metylacja cytozyny u grzybów
Dogodnym organizmem modelowym s³u¿¹cym do badañ zjawisk metylacji jest
Neurospora crassa, gatunek, który ma pojedyncz¹ metylotransferazê DIM-2 odpowiedzialn¹ za wszelkie mo¿liwe typy metylacji genomu Neurospora. Dodatkowo mutacja
genu dim-2 nie wywiera wyranego wp³ywu na fenotyp, mimo obszernej demetylacji
genomu [33].
Wiêkszoæ genomu Neurospora jest pozbawiona metylacji, przyjmuje siê, ¿e ok.
1,5% wszystkich cytozyn ma do³¹czon¹ grupê metylow¹. Metylacja genomu dotyczy
rybosomalnego DNA oraz sekwencji zmienionych na skutek punktowych mutacji RIP
(ang. repeat-induced point mutation). Mutacje RIP s¹ ograniczone do sekwencji
repetytywnych genomu i zachodz¹ tylko podczas rozmna¿ania p³ciowego, gdzie dochodzi
do po³¹czenia strzêpek grzybni przeciwstawnych typów koniugacyjnych, pocz¹tkowo
bez kariogamii. Haploidalne j¹dra ustawiaj¹ siê parami i pozostaj¹ w takim uk³adzie a¿
do kariogamii, po której nastêpuje mejoza. Mutacje punktowe RIP zachodz¹ w
haploidalnych j¹drach w okresie pomiêdzy plazmogami¹ a kariogami¹ [56].
Mechanizm RIP prowadzi do wybiórczej konwersji CpA w TpA, generuj¹c
powstawanie sekwencji bogatych w T+A [56]. Jedna z hipotetycznych dróg mutacji
RIP zak³ada miejscowo specyficzn¹ de novo metylacjê cytozyny, a nastêpnie jej
enzymatyczn¹ deaminacjê przy 4. wêglu, co prowadzi do powstania T. Druga z hipotez
przyjmuje bezporedni¹ deaminacjê cytozyny do uracylu. Jednym z pierwszych
poznanych elementów maszynerii RIP jest RID (ang. RIP defective) prawdopodobnie
czynnik o aktywnoci metylazy DNA lub aktywnoci deaminuj¹cej cytozynê [20].
Sekwencje bogate w A+T wygenerowane na skutek mutacji RIP w wiêkszoci
przypadków stanowi¹ sygna³ dla metylacji pozosta³ych cytozyn w obrêbie rejonu
A+T-bogatego i sekwencji flankuj¹cych. Zmiany wywo³ane przez RIP w sk³adzie
nukleotydowym sekwencji zmetylowanych nie s¹ jednak rozleg³e i dotycz¹ zaledwie
kilku procent nukleotydów. Próbuj¹c wyjaniæ mechanizm metylacji de novo u
Neurospora, podjêto analizê sekwencji zmutowanych wskutek dzia³ania RIP [56].
Sekwencje z umiarkowan¹ zawartoci¹ TpA i ApT indukuj¹ silniej metylacjê od sekwencji
z maksymaln¹ ich zawartoci¹, np. sekwencja o sk³adzie (TAAA)n powtórzona 25 razy
wywo³uje piêciokrotnie wiêksz¹ metylacjê od sekwencji o tej samej d³ugoci zbudowanej z
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monomerów (TATA)n. Sekwencja (TAAA)n powtórzona 75 razy jest ju¿ wystarczaj¹cej
d³ugoci, by wywo³aæ siln¹ metylacjê w dowolnym miejscu genomu, nawet jeli sekwencje
flankuj¹ce nie wykazuj¹ charakterystycznych zmian powsta³ych na skutek mutacji RIP.
Badania in vitro ujawni³y, ¿e sporód 16 testowanych kombinacji najbardziej stymuluj¹co
na metylacjê de novo dzia³aj¹ zestawienia sekwencji w uk³adzie (TAAA)n i (TTAA)n.
Si³a metylacji zale¿y do iloci powtórzeñ sekwencji bogatej w A+T. Nawet s³aby sygna³,
ale zwielokrotniony odpowiedni¹ iloæ razy, mo¿e wywo³ywaæ siln¹ metylacjê [56].
Wprowadzenie zasad G:C w któr¹kolwiek pozycjê w wielokrotnie powtórzonej sekwencji
(TAAA)n hamuje metylacjê. Efekt jest jednak ró¿ny i zale¿ny od pozycji. Inhibicja metylacji
jest szczególnie silna np. w uk³adzie CpApT [56].

3.3. Mechanizm metylacji cytozyny u rolin
Genom Arabidopsis thaliana zawiera co najmniej 10 genów koduj¹cych metylotransferazy, które podzielono pomiêdzy 3 rodziny, kolejno s¹ to: MET1, CMT i DRM.
Jest to do tej pory najliczniejsza grupa metylotransferaz znalezionych u pojedynczego
organizmu [16, 64]. Kryterium, jakie pos³u¿y³o do pogrupowania genów na rodziny,
stanowi homologia rolinnych metylotransferaz DNA z sekwencjami ssaków. Szczegó³owo badana rolinna klasa metylotransferaz MET1 jest wysoce homologiczna z Dnmt1
ssaków, odpowiedzialn¹ za metylacjê zachowawcz¹ w czasie podzia³ów komórek.
Potranskrypcyjne wyciszenie genu MET1 poprzez degradacjê transkryptu genu przyczynia siê do ogólnego spadku poziomu metylacji DNA o ok. 10% [17]. Wiêksza
redukcja, a¿ o oko³o 50%, dotyczy³a mutantów genu Met1 (met1-1 i met1-2) [32].
Wynikaj¹ca st¹d funkcja genu polega na utrzymywaniu sta³ego poziomu metylacji
genomu. Demetylacji, na skutek zahamowania aktywnoci MET1, w pierwszej
kolejnoci ulegaj¹ sekwencje repetytywne, co przejawia siê zaburzeniami morfogenezy
i procesu kwitnienia [32, 53]. Badania te potwierdzaj¹ znacz¹c¹ rolê metylacji w regulacji
ekspresji genów. Homozygotyczne zarodki z dwoma nieaktywnymi allelami genu Met1,
uzyskane metod¹ homologicznej wymiany genów, s¹ letalne na skutek ca³kowitej utraty
metylacji w CpG i umiarkowanej w pozosta³ych sekwencjach [53].
Klasa rolinnych DRM (ang. domain rearranged methylotransferase), analogiczna
do metylotransferazy Dnmt3 ssaków, prowadzi metylacjê de novo na obu niciach
DNA. Koniec Nterminalny tych metylotransferaz zawiera szereg domen ubikwitynowych, które mog¹ braæ udzia³ w interakcjach bia³ko-bia³ko [11, 64].
Metylazy charakterystyczne wy³¹cznie dla rolin to chromometylazy (CMT  ang.
chromomethylase) zaanga¿owane w metylacjê zachowawcz¹. Cech¹, która je wyró¿nia,
jest specyficzna chromodomena zlokalizowana wewn¹trz konserwatywnej katalitycznej
domeny metylotransferaz DNA. CMT3 prowadzi metylacjê w sekwencjach innych ni¿
CpG, a w szczególnoci w sekwencji CpNpG. W przeciwieñstwie do mutantów genu
Met1, mutanty genu CMT3 lub DRM nie wytwarzaj¹ nieprawid³owych fenotypów, chocia¿
w niektórych przypadkach potwierdzono wznowienie aktywnoci genów wczeniej
wyciszonych [4, 37].
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4. METYLACJA DNA, INTERFERENCJA RNA
I TRANSKRYPCYJNE WYCISZENIE GENÓW
Potranskrypcyjne wyciszenie genów (PTGS, ang. post-transcriptional gene
silencing) jest mechanizmem redukuj¹cym poziom cytoplazmatycznego RNA, który
pierwotnie zosta³ odkryty u rolin. Podobny mechanizm zosta³ zidentyfikowany u zwierz¹t,
gdzie jest okrelany jako interferencja RNA (RNAi) [2]. Drug¹ form¹ wyciszania genów
u rolin jest metylacja DNA za porednictwem RNA, któr¹ okrela siê jako RdDM (ang.
RNA-directed DNA methylation). Jest to jeden z lepiej poznanych sposobów
wyznaczania miejsc metylacji DNA. Interakcje pomiêdzy RNA-DNA s¹ sygna³em do
podjêcia metylacji, która decyduje o aktywnoci transkrypcyjnej genu. RdDM ³¹czy siê
cile z PTGS/RNAi. O specyfice obu procesów decyduje RNA o strukturze 2-niciowej
(dsRNA, ang. double strand RNA), który jest ciêty przez RNazy klasy III na fragmenty
o d³ugoci 2126 nukleotydów [2]. W ten sposób powstaj¹ cz¹steczki siRNA (ang. small
interfering RNA) i miRNA (ang. micro RNA). U zwierz¹t miRNA i siRNA powstaj¹ w
wyniku aktywnoci enzymatycznej tej samej RNazyIII nosz¹cej nazwê Dicer, a u rolin
grupy enzymów okrelanych jako DCL (ang. Dicer like) [24].
W trakcie PTGS antysensowny siRNA po rozpleceniu do pojedynczych ³añcuchów
wchodzi w sk³ad kompleksu RISC (ang. RNA induced silencing complex), odpowiedzialnego za degradacjê komplementarnego mRNA. W procesie tym wydajnie uczestnicz¹ liczne bia³ka rodziny ARGONAUTE (AGO), które prawdopodobnie u³atwiaj¹
wi¹zanie siê siRNA do sekwencji docelowej RNA [12]. Endonukleolityczne ciêcie
mRNA w po³owie rejonu komplementarnego do siRNA zapocz¹tkowuje degradacjê
ca³ego transkryptu [6, 24].
Trudno jednoznacznie ustaliæ, czy RdDM jest kierowana przez d³ugie dsRNA czy
siRNA. Minimalna d³ugoæ sekwencji DNA podlegaj¹cej zale¿nej od RNA metylacji to
zaledwie 30 pz, co rodzi przypuszczenia, ¿e efektorowy RNA powstaje w wyniku
enzymatycznego ciêcia dsRNA [39]. RdDM wywo³uje wysoki poziom metylacji
wiêkszoci sekwencji DNA, niezale¿nie od kontekstu wystêpowania cytozyny, w obszarze,
który wykazuje homologiê pomiêdzy dsRNA i sekwencj¹ DNA. RdDM wymaga udzia³u
rolinnych metylotransferaz o aktywnoci de novo: DRM i/lub CMT [45].
RdDM po raz pierwszy zaobserwowano u transgenicznych rolin tytoniu infekowanych wiroidem. Roliny te mia³y wielokrotne kopie cDNA wiroidu zintegrowane z
genomem [66]. Metylacja DNA ograniczona by³a wy³¹cznie do obszarów cDNA
wiroidu i zachodzi³a równolegle z autonomiczn¹ replikacj¹ wiroidu [45, 66]. Wynik ten,
jak i kolejne badania dotycz¹ce kilku ró¿nych wirusów rolinnych potwierdzi³y, ¿e podczas
infekcji komórek dochodzi do metylacji DNA w obszarze zgodnym z RNA wirusa [30,
65]. Poniewa¿ wiroidy i wirusy podczas swego cyklu litycznego wytwarza³y tylko RNA,
testy te bezspornie udowodni³y, ¿e RNA mo¿e bezporednio kierowaæ metylacj¹
komplementarnej sekwencji DNA.
Mechanizm RdDM mo¿e byæ nie tylko wywo³ywany przez infekcje wirusowe, ale
równie¿ przez transgenizacjê rolin. Bardzo czêsto ekspresja transgenu jest ni¿sza od
oczekiwanej, do czego przyczynia siê miêdzy innymi inaktywacja genu na skutek
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metylacji jego sekwencji. Potwierdzono to eksperymentalnie na transgenicznych rolinach
A. thaliana z dodatkowym odwróconym fragmentem sekwencji genu β-glukuronidazy
(GUS), który ulega³ ekspresji równolegle z endogennym GUS. Sensowne i antysensowne
transkrypty ³¹czy³y siê ze sob¹ tworz¹c strukturê 2niciow¹. W transgenicznej rolinie spad³a
znacz¹co iloæ GUS, a sekwencja genu ulega³a metylacji [7].
Metylacja DNA ustanowiona w drodze RdDM nie jest sta³a i zale¿y od d³ugoci
sekwencji DNA i otoczenia, w jakim wystêpuje cytozyna. Zanik sygna³ów dla RdDM
prowadzi do obni¿enia poziomu metylacji wiêkszoci dinukleotydów CpG [31] lub do
ca³kowitej utraty metylacji [37]. W przypadku wielu transgenów zdolnych do wywo³ania
RNAi i metylacji DNA nie dochodzi do wyciszenia transkrypcji wprowadzonego genu.
Metylacja zazwyczaj dotyczy wy³¹cznie sekwencji koduj¹cej genu i nie rozprzestrzenia
siê na sekwencjê promotora, który zachowuje aktywnoæ transkrypcyjn¹ [14].
Funkcjonalne znaczenie RdDM mo¿e wydawaæ siê ma³o przejrzyste, jednak w
przypadku metylacji sekwencji promotora dochodzi do transkrypcyjnego wyciszenia
genów. Jako przyk³ad mo¿na podaæ wyciszenie ekspresji genu GFP (ang. Green
Fluorescent Protein) znajduj¹cego siê pod kontrol¹ sekwencji promotora 35S w
transgenicznej rolinie tytoniu. Infekcja takiej roliny modyfikowanym wirusowym RNA
nios¹cym sekwencje GFP pod promotorem 35S hamuje radykalnie iloci wytwarzanego
bia³ka GFP na skutek metylacji sekwencji promotora i wy³¹czenia aktywnoci transgenu.
W tym uk³adzie transkrypt GFP, jak i wirusowy RNA by³y degradowane [30, 60]. Nie
wszystkie sekwencje DNA s¹ jednakowo podatne na RdDM. W pewnych szczególnych
przypadkach infekcja rolin tytoniu wirusowym RNA nios¹cym kopie genów gospodarza
wywo³uje wy³¹cznie PTGS bez metylacji sekwencji DNA [30]. Mo¿e to odzwierciedlaæ
wyj¹tkowe cechy niektórych endogennych genów, które s¹ chronione przed RdDM
lub znacz¹co opóniaj¹ ten proces w czasie infekcji wirusowej.

4.1. Drogi generowania sygna³ów dsRNA odpowiadaj¹cych za metylacjê DNA
Warunkiem zajcia metylacji drog¹ RdDM jest powstanie w komórce struktur dsRNA.
U rolin dsRNA powstaje miêdzy innymi na skutek infekcji wirusowych cz¹steczek RNA
lub przez wprowadzenie transgenów zawieraj¹cych sekwencje powtórzone o przeciwnej
orientacji IR (ang. inverted repeats). Sekwencje IR maj¹ samoistn¹ zdolnoæ do
wytwarzania struktury dsRNA typu spinki do w³osów, która jest rozpoznawana przez
rybonukleazy Dicer generuj¹ce powstawanie siRNA [40]. Brak sekwencji IR w transgenie
nie wyklucza jednak mo¿liwoci wystêpowania w komórce jego formy dwuniciowej.
Pojedyncze nici RNA (ssRNA, ang. single strand RNA) transgenu mog¹ s³u¿yæ jako
matryca podczas syntezy nici antyrównoleg³ych (ryc. 2). Enzymy, które katalizuj¹ ten proces,
nale¿¹ do klasy polimeraz RNA zale¿nych od RNA (RdRP, ang. RNA-dependent RNA
polymerase) [41, 57]. siRNA hybrydyzuj¹c do transkryptu zwiêksza iloæ powstaj¹cych
cz¹steczek dsRNA bezporednio  s³u¿¹c jako starter dla RdRP lub porednio  zwiêkszaj¹c
dostêpnoæ transkryptu dla polimerazy RdRP. siRNA pierwotnie komplementarne wy³¹cznie
do koñca 5 docelowego transkryptu czêsto rozprzestrzenia siê na ca³¹ d³ugoæ docelowego
transkryptu i w takim wypadku metylacji DNA podlega ca³a sekwencja transgenu [30, 60].
Mo¿liwe, ¿e antysensowny siRNA odzia³uje ze swoim transkryptem generuj¹c powstanie
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dsRNA, co mo¿e zmieniaæ strukturê RNA
i/lub kompleksu rybonukleoprotein
rekrutuj¹c RdRP do koñca 3. Druga z
mo¿liwoci zak³ada, ¿e kompleks dsRNP/
siRNP wp³ywa bezporednio na DNA i
jego strukturê.
Poszukuj¹c czynników odpowiedzialnych za biogenezê dsRNA u Arabidopsis wyizolowano 6 potencjalnych
RdRP [41] oraz 10 bia³ek typu ARGONAUTE i 4 bia³ka nale¿¹ce do rodziny
rolinnych nukleaz pochodnych enzymu
Dicer (DCL) [40]. Sporód 6 RdRP tylko
3 (RDR1, RDR2 i RDR6) wykazuj¹
aktywnoæ. Dok³adna analiza czynników
bior¹cych udzia³ w obróbce dsRNA RYCINA 2. Mechanizm powstawania dsRNA
(wg [40]  zmodyfikowany)
wskazuje na ich dzia³anie w kilku równolegle przebiegaj¹cych procesach, czasami
zachodz¹cych na siebie funkcjonalnie, co zale¿y prawdopodobnie od lokalizacji i struktury
RNA. Przyk³adowo RDR6 i bia³ko AGO1 s¹ czynnikami koniecznymi w przypadku
PTGS transgenów pozbawionych sekwencji IR, które nie tworz¹ samoistnie struktur
dsRNA [7, 41], a jednoczenie bardzo podobne funkcje spe³nia RDR2 i AGO4, które s¹
wymagane do nagromadzenia siRNA dla okrelonych endogennych sekwencji [50].
Odpowiednio, ka¿dy z wymienionych czynników jest konieczny do podtrzymywania
metylacji DNA sekwencji innych ni¿ CpG, które maj¹ swój odpowiednik w sekwencji
RNA. Wyjania to czêciowo zwi¹zek miêdzy dsRNA i RdDM.
Rolinne DCL kontroluj¹ ró¿norodne procesy. DCL1 Arabidopsis thaliana jest
niezbêdny do obróbki miRNA, które w odró¿nieniu od siRNA s¹ jednoniciowe. DCL2
uczestniczy w obronie antywirusowej roliny. Utrata aktywnoci genu dcl2 wi¹¿e siê
z obni¿onym poziomem wirusowych siRNA, a tak¿e podwy¿szon¹ wra¿liwoci¹ na
infekcje wirusowe, co zaobserwowano u rolin infekowanych TVC (ang. turnip crinkle
virus). DCL3 i RDR2 generuj¹ powstawanie endogennego siRNA przewa¿nie o
wielkoci ok. 24 pz. Utrata endogennego siRNA u podwójnych mutantów dcl3 i rdr2
A. thaliana by³a zasocjowana z utrat¹ metylacji heterochromatyny i zwiêkszon¹
transkrypcj¹ okrelonych loci [68]. DCL3 i RDR2 s¹ konieczne dla ustanowienia i
podtrzymania wzoru metylacji sekwencji DNA wyznaczonych w procesie RdDM [68].
Mutacje znanych genów DCL nie wp³ywaj¹ na PTGS transgenów ani na metylacyjne
wyciszanie promotorów, co wskazuje na obfite powstawanie siRNA przy udziale
dodatkowych DCL lub te¿ w okrelonych przypadkach RdDM jest wywo³ywany przez
d³u¿sze dsRNA [40].
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5. KONDENSACJA HETEROCHROMATYNY
PRZY UDZIALE siRNA
Heterochromatyna stabilizuje strukturê chromosomów, wp³ywa na regulacjê ekspresji
genów i koniugacjê chromosomów oraz rekombinacjê genów, poprzez oddzia³ywanie
na czêstoæ i umiejscowienie chiazm. Wyró¿nia siê heterochromatynê konstytutywn¹,
która zazwyczaj nigdy nie podlega transkrypcji, jest zdeterminowana molekularnie dziêki
obecnoci satelitarnego DNA, reprezentuje regiony genomu, które s¹ permanentnie w
stanie wysokiego skondensowania. Przeciwnie heterochromatyna fakultatywna zawiera
geny, które uleg³y represji i w okrelonych warunkach mog¹ byæ transkrybowane.
Heterochromatyna jest zdeterminowana dziêki wysokiemu stopniowi metylacji histonu
H3 w miejscu lizyny 9 (H3K9) i umiarkowanemu poziomowi metylacji lizyny 4 (K4).
Metylacja H3K9 stanowi sygna³ dla wi¹zania siê czynnika HP1, który jest bia³kiem
charakterystycznym dla heterochromatyny [3].
Wyj¹tkowoæ konstytutywnej heterochromatyny centromerowej polega na zamianie
histonu H3 na bia³ko: CENP-A (H. sapiens), Cid (Drosophila), HTR12 (Arabidopsis),
HCP-4 (C. elegans) i Cse4p (S. pombe). Wszystkie te bia³ka s¹ zaliczane do rodziny
CenH3 (ang. centromere-specific H3-like) [62]. S¹ one niezbêdne dla zasadniczych
funkcji centromeru, segregacji chromosomów w czasie podzia³ów komórkowych, gdy¿
stanowi¹ one jeden z g³ównych elementów wewnêtrznej, granularnej warstwy
kinetochoru przylegaj¹cej do chromatyny [59].
Za kondensacjê chromatyny w rejonie centromeru u Schizosaccharomyces pombe
odpowiada siRNA. Mechanizm jego powstawania jest taki sam jak w przypadku
interferencji RNA. U S. pombe i Arabidopsis wystêpuje du¿a pula endogennego
siRNA komplementarna do repetytywnych sekwencji centromerowych, transpozonów i innych retroelementów [38, 50].
Czynniki powi¹zane z interferencj¹ RNA,
takie jak: Dicer, RdRP i AGO, s¹ konieczne dla podtrzymania centromerowych
sekwencji satelitarnych w stanie wysokiej
kondensacji heterochromatyny, co zosta³o
udowodnione w przypadku chromosomów
S. pombe. Mutanty, które utraci³y niektóre
z elementów maszynerii odpowiedzialnej
za PTGS, trac¹ metylacjê histonów H3 w
pozycji K9, która jest uwa¿ana za modyfikacjê specyficzn¹ dla heterochromatyny
RYCINA 3. Schemat kontrolowanej przez siRNA [23]. Podobny efekt wywo³uj¹ mutacje w
metylacji lizyny 9 histonu H3 prowadz¹cej do
kondensacji chromatyny (wg [48]  zmody- genach koduj¹cych Swi6 (ssaczy homolog
HP1) i Clr4 (homolog ssaczej metylotransfikowany)
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ferazy histonowej Suv39) metyluj¹cej lizynê K9 histonu H3 [62]. Formowanie
heterochromatyny przy udziale siRNA nie jest jednak uniwersalne dla wszystkich
organizmów. Neurospora dla wytworzenia i podtrzymywania wysokiej kondensacji
heterochromatyny nie wymaga kluczowych elementów odpowiedzialnych za proces
interferencji RNA [18].
Niskocz¹steczkowe siRNA inicjuje kondensacjê chromatyny poprzez kompleks RITS (ang.
RNA-induced transcriptional silencing complex), który zapocz¹tkowuje modyfikacje
struktury chromatyny i wy³¹czenie aktywnoci obszarów przeznaczonych do kondensacji w
komórkach Schizosaccharomyces. W sk³ad kompleksu RITS wchodz¹: Ago1  bia³ko z
rodziny ARGONAUTE zaanga¿owane w proces RNAi, a tak¿e bia³ko Chp1 (ang.
heterochromatin-associated chromodomain protein 1) i Tas3 (ang. targeting complex
subunit 3). Powstanie puli endogennego siRNA komplementarnego do sekwencji
centromerowych wymaga wczeniejszego wytworzenia struktur dsRNA, co zapewnia
transkrypcja obszarów repetytywnych centromeru z dwóch opozycyjnie zorientowanych
promotorów [63]. Poniewa¿ centromer S. pombe jest regionem o znacznej wielkoci od 40
do 100 kb, zbudowanym z powtarzalnych sekwencji, trudno jednoznacznie okreliæ, czy
powstaj¹cy siRNA jest wynikiem aktywnoci domeny pojedynczego centromeru, czy mo¿e
ró¿nych centromerów [50]. Przypuszcza siê równie¿, ¿e do produkcji dodatkowych kopii
dsRNA wykorzystywana jest klasa polimeraz RdRP prowadz¹ca transkrypcjê na matrycy
ssRNA [29, 61]. Potencjalne miejsca kondensacji chromatyny wyznacza siRNA poprzez
swoj¹ homologiê do sekwencji docelowej, któr¹ mo¿e byæ zarówno DNA, jak i powstaj¹cy
transkrypt siRNA, dzia³aj¹c jako wysoko selektywny czynnik. Prawdopodobnie siRNA i
DNA lub siRNA i jego powstaj¹cy transkrypt wchodz¹ we wzajemne interakcje za
porednictwem bia³ka Ago1, co prowadzi dla naboru pozosta³ych elementów kompleksu
RITS: Chp1 i Tas3 (ryc. 3). Proces heterochromatynizacji, w przylegaj¹cym rejonie
chromatyny wyznaczonym przez RITS, rozpoczyna siê od przy³¹czenia metylotransferazy
Clr4, która metyluje histon H3 w miejscu lizyny 9, co wywo³uje przy³¹czanie siê Swi6 i ca³¹
kaskadê zdarzeñ prowadz¹c¹ do kondensacji obszaru centromeru (tab. 1). Czynniki Chp1
i Tas3 mog¹ byæ równie¿ lokalizowane w heterochromatynie poza obszarami centromeru,
niezale¿nie od Ago1 i siRNA [48].
TABELA 1. Wystêpowanie elementów wybranych mechanizmów wywo³uj¹cych wyciszenie transkrypcji
u ró¿nych gatunków
Organizm

Metylotransferaza
K9 histonu H3

HP1

Metylowana
cytozyna

Autorzy

S. pombe

Clr4

Swi6

nie

[48, 61, 63]

N. crassa

DIM- 5

?

tak

[18, 55]

M. musculus

Suv39h1, Suv39h2

MHP1a, M31/MOD1,
M32/MOD2

tak

[34, 52]

H. sapiens

SUV39H1

HP1

tak

[34 , 52]

A. t haliana

KRYPTONITE

LHP1

tak

[27]
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6. ZWI¥ZEK MIÊDZY METYLACJ¥ DNA A STRUKTUR¥
CHROMATYNY
Uwa¿a siê, ¿e metylacja DNA mo¿e byæ wywo³ywana przez zmienn¹ strukturê
chromatyny [8]. Histony rdzeniowe s¹ podatne na szeroki wachlarz potranslacyjnych
modyfikacji obejmuj¹cych: acetylacjê, fosforylacjê, metylacjê, ubikwitynacjê, glykozylacjê i ADP-rybozylacjê. Modyfikacje dotycz¹ zw³aszcza N-koñców histonów
dostêpnych dla interakcji z innymi histonami i niehistonowymi bia³kami chromosomowymi. Modyfikacje histonów s¹ czêci¹ z³o¿onego systemu. Odmienne modyfikacje
jednego lub wiêcej histonów albo kombinacje tych zmian tworz¹ rodzaj kodu histonowego,
który decyduje o rodzaju nukleosomowych interakcji i o asocjacji niehistonowych bia³ek
chromatynowych. Wymienione modyfikacje bezporednio przek³adaj¹ siê na stopieñ
kondensacji chromatyny i regulacjê aktywnoci genów [51, 52]. Wiele z tych modyfikacji
mo¿e byæ tak¿e zale¿nych od siebie. Dla przyk³adu kombinacja acetylowanych histonów
H4 przy lizynie 8, H3 przy lizynie 14 i fosforylacja seryny 10 histonu H3 jest czêsto
pozytywnie skorelowana z transkrypcj¹. Natomiast trimetylacja lizyny 9 histonu H3 i
brak acetylacji histonów H3 i H4 wi¹¿¹ siê z represj¹ transkrypcji, a taki rodzaj
modyfikacji jest konieczny jest do kondensacji chromatyny u myszy. Zmianom struktury
chromatyny zwi¹zanym z pozycjonowaniem histonów w czasie replikacji DNA
towarzyszy deacetylacja lizyny 4 i 12 histonu H4, a kondensacji chromosomów
metafazowych  fosforylacja H2A i H3 [46, 47].
Aktywnoæ transkrypcyjn¹ chromatyny warunkuj¹ enzymy modyfikuj¹ce histony:
acetylazy HAT, deacetylazy HDAC, metylotransferazy HMT, demetylazy, kinazy i
fosfatazy histonowe. Metylacja histonów przy udziale HMT jest ju¿ znana od dawna.
Na N-koñcach histonów H3 i H4 istnieje co najmniej 5 miejsc metylacji lizyny. Typowy
ssaczy histon H3 jest metylowany w miejscu lizyny K9 i K27, a histon H4  w K20.
Lizyna mo¿e posiadaæ do³¹czone trzy, dwie lub jedn¹ grupê metylow¹. Sposób
demetylacji histonów przez d³ugi okres stanowi³ zagadkê, choæ wiadomo by³o, ¿e histony
H2B, H3 i H4 podlegaj¹ odwracalnej metylacji [47].
Metylacja histonów jest termodynamicznie bardzo stabiln¹ modyfikacj¹, dlatego tym
ciekawsze wydaje siê odkrycie enzymu usuwaj¹cego do³¹czone grupy metylowe [54].
Pierwsza odkryta demetylaza o nazwie LSD1 (ang. lysine-specific demethylase 1)
usuwa grupy metylowe lizyny 4 w histonie H3. Reakcja jest katalizowana na mono- i
dimetylowanej lizynie z wy³¹czeniem trimetylowanej lizyny. Enzym nie zrywa bezporednio
wi¹zania N-CH3, lecz prawdopodobnie indukuje oksydacjê lizyny 4 w histonie H3. W
wyniku tej reakcji powstaje lizyna wolna od metylacji oraz formaldehyd. W³aciwoci
demetylazy LSD1 wynikaj¹ z jej wysokiej homologii do aminooksydaz zale¿nych od
FAD (przenonika elektronów w reakcjach utleniania). Cech¹, która wyró¿nia LSD1,
jest sygna³ lokalizacji j¹drowej (NLS) oraz domena SWIRM charakterystyczna dla
bia³ek chromatynowych. Wyciszenie genu LSD1 prowadzi do wzrostu metylacji lizyny
4 H3, co ma bezporednie prze³o¿enie na poziom transkrypcji [54].
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Mutacje histonu H3 w miejscu K9, poprzez podstawienie lizyny innym aminokwasem,
skutkowa³y utrat¹ metylacji DNA u N. crassa, dostarczaj¹c pierwszego dowodu na
to, ¿e metylacja histonów jest powi¹zana z metylacj¹ DNA. Metylacja histonów u
Neurospora [55] i Arabidopsis [27], zw³aszcza metylacja histonu H3 w pozycji K9,
wywo³uje metylacjê cytozyny w DNA (tab.1). Nie wiadomo, czy podobny mechanizm
dzia³a u krêgowców. Z kolei metylacja DNA mo¿e wywo³ywaæ metylacjê histonów. U
ssaków poredniczy w tym bia³ko MeCP2 wi¹¿¹ce metylowane CpG, gromadzi ono w
tych miejscach deacetylazy histonów, a po nich przy³¹czaj¹ siê kolejno HMT [21].
Modyfikowane histony s¹ rozpoznawane przez ró¿ne mechanizmy. Jednym z bia³ek
rozpoznaj¹cych metylacjê H3K9 jest HP1 (ang. heterochromatin-associated protein
1) zawieraj¹ce dwie wysoce konserwatywne domeny: CD (ang. chromo domain) i
CSD (ang. chromo shadow domain) [36]. Domena CD wykazuje wysok¹
specyficznoæ wi¹zania do N-koñca H3 posiadaj¹cego zmetylowan¹ lizynê K9 [28], a
rol¹ CSD jest oddzia³ywanie z bia³kami niehistonowymi. Lokalizacja HP1 u ssaków
jest uzale¿niona od obecnoci metylowanej lizyny 9 w histonie H3 i wiele wskazuje na
to, ¿e HP1 organizuje strukturê heterochromatyny [3]. U myszy pericentromerowa
chromatyna charakteryzuje siê wysokim poziomem metylacji DNA i trimetylacj¹ histonu
H3 w pozycji K9 [45]. Za ustanowienie trimetylacji histonu H3 odpowiadaj¹ metylotransferazy Suv 39h1 i Suv 39h2 (tab. 1). Modyfikacja H3K9 przez HMT tworzy miejsca
wi¹zania dla bia³ka HP1, które z kolei oddzia³uje z metylotransferazami DNA: Dnmt1
i/lub Dnmt3a/Dnmt3b prowadz¹c do metylacji DNA [34]. Nie mo¿na jednak wykluczyæ
istnienia innych potencjalnych dróg metylacji de novo.

7. METYLOWANE REGIONY DNA I ICH WZAJEMNE
ZALE¯NOCI PODCZAS PIÊTNOWANIA RODZICIELSKIEGO
Geny podlegaj¹ce piêtnowaniu genomowemu s¹ transkrybowane wy³¹cznie monoallelicznie. Do tej grupy genów zalicza siê Igf2r. Wykazuje on odmienne piêtnowanie
w zale¿noci od pochodzenia od jednego z rodziców. W rejonach podlegaj¹cych piêtnowaniu rodzicielskiemu metylacji ulegaj¹ zró¿nicowane sekwencje i w pewnych przypadkach bezdyskusyjnie one same stanowi¹ sygna³ dla metylacji. Gen Igf2r zawiera dwie
wyspy CpG nazywane regionami 1 i 2. Gen niesie informacje o receptorze dla
insulinopodobnego czynnika wzrostu IGF2 (ang. insulin-like growth factor type 2),
odgrywaj¹cym istotn¹ rolê w rozwoju p³odu ssaków. Region 2 le¿y w obrêbie intronu i
jest zmetylowany w aktywnym matczynym chromosomie. Region 1, który otacza
miejsce startu transkrypcji Igf2r jest zmetylowany w wyciszonym chromosomie
ojcowskim. Po usuniêciu z transgenu regionu 2, region 1 nie podlega³ metylacji podczas
dziedziczenia ojcowskiego i w rezultacie ojcowska wersja transgenu by³a aktywna.
Mo¿na wiêc s¹dziæ, ¿e niezmetylowany region 2 jest niezbêdny do metylacji regionu 1
i wyciszenia aktywnoci genu, natomiast piêtnowany matczynie region 2 lub jego delecja
blokuj¹ lub powoduj¹ niezdolnoæ do metylacji regionu 1 [67].
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8. UDZIA£ CZYNNIKÓW REMODULUJ¥CYCH CHROMATYNÊ
W METYLACJI DNA
Lsh (ang. lymphoid specific helicase) nale¿y do rodziny SNF2, czynników
remodeluj¹cych chromatynê, które zmieniaj¹ istniej¹ce oddzia³ywania na poziomie
DNA-histony, co umo¿liwia przesuwanie siê nukleosomów wzglêdem DNA. Przekszta³canie struktury chromatyny zmienia jej dostêpnoæ dla potencjalnych czynników
transkrypcyjnych. Metylacja wysp CpG i modyfikacje histonów s¹ konieczne do kondensacji chromatyny. Czynnik Lsh wykazuje preferencyjn¹ asocjacjê z chromatyn¹
przycentromerow¹, gdzie uczestniczy w metylacji sekwencji CpG. Delecja genu Lsh u
myszy skutkuje akumulacj¹ di- i trimetylowanej lizyny 4 w H3, natomiast nie powoduje
zmian metylacji lizyny 9 histonu H3 jak i rozmieszczenia czynnika HP1. Podobny wzrost
iloci metylowanej lizyny 4 w H3 nastêpuje w przypadku traktowania komórek 5azacytydyn¹ (lub podawanie analogu tego zwi¹zku zwierzêtom), która powoduje
demetylacjê genomu [71].
Gen Lsh jest bardzo aktywny w czasie embriogenezy, a delecja tego genu prowadzi
do letalnoci oko³oporodowej myszy [25, 70]. Efekt delecji Lsh wi¹¿e siê z wzrostem
acetylacji histonów w obrêbie sekwencji repetytywnych wchodz¹cych w sk³ad chromatyny przycentromerowej i reaktywacj¹ ich aktywnoci transkrypcyjnej [25, 70]. Zniszczenie struktury heterochromatyny, przez d³ugoterminowe dzia³anie inhibitorem acetylacji
histonów (trichostatyna A), wstrzymuje asocjacjê Lsh z przycentromerow¹ chromatyn¹
[70]. Mo¿na domniemywaæ, ¿e Lsh wi¹¿e siê selektywnie wy³¹cznie z sekwencjami
repetytywnymi [25].
Mutacje w genie DDM1 A. thaliana koduj¹cym czynnik remodeluj¹cy chromatynê,
bêd¹cy odpowiednikiem ssaczego Lsh, prowadz¹ równie¿ do znacznego obni¿enia poziomu
metylacji cytozyny. Czynnik DDM1 dzia³a jako regulator dostêpnoci DNA i histonów
dla wszelkiego typu modyfikacji [2].

9. DEACETYLACJA HISTONÓW POWODUJE METYLACJÊ DNA

RYCINA 4. Uk³ad sprzê¿eñ ³¹cz¹cy trzy g³ówne
mechanizmy wyciszenia genów (wg [52]  zmodyfikowany)

Na ekspresjê rybosomalnego
DNA w j¹derku u Arabidopsis wywieraj¹ wp³yw deacetylazy histonów,
takie jak HDT1 i HDA6 [19]. Enzymom tym przypisuje siê wiele interakcji ze sk³adnikami maszynerii metyluj¹cej DNA. S¹ one powi¹zane z
metylazami histonów i metylacj¹
DNA i dzia³aj¹ w uk³adzie sprzê¿eñ
zwrotnych. Metylacja lizyny 9 histonu
H3 powoduje deacetylacjê histonów
i metylacjê cytozyny w DNA, deace-
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tylacja histonów powoduje metylacjê DNA i metylacjê lizyny 9 H3, a metylacja DNA
poci¹ga za sob¹ deacetylacjê histonów i metylacjê lizyny 9 histonu H3 (ryc. 4) [52].

10. PODSUMOWANIE
Zwi¹zek metylacji DNA i modyfikacji histonów nie jest do koñca poznany.
Metylotransferazy DNA s¹ jedynie czêci¹ sprzê¿enia, które ³¹czy modyfikacje DNA i
modyfikacje chromatyny. W tym uk³adzie istotne miejsce zajmuj¹ czynniki mog¹ce
modyfikowaæ strukturê chromatyny wi¹¿¹c siê do metylowanego DNA [21]. Na podstawie
zgromadzonej wiedzy mo¿emy rozwa¿aæ kilka mo¿liwych szlaków, w których ró¿ne struktury
chromatyny wywo³uj¹ kolejne nastêpstwa i interakcje miêdzy czynnikami remoduluj¹cymi
chromatynê, modyfikuj¹cymi histony, czy czynnikami porednicz¹cymi w przekazywaniu
sygna³ów (np. HP1) i wreszcie metyluj¹cymi cytozynê w DNA (ryc. 4).
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